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Seznam příloh
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Příloha 1:  Dotazník pro učitele přírodopisu a biologie

Výuka systému rostlin

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

ráda bych Vás požádala o spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku, který je zaměřen 

na výuku systému rostlin. Jeho cílem je zjištění, zda máte k dispozici dostatečné 

množství didaktických pomůcek (výukových materiálů) pro výuku systému rostlin, 

které jsou typické pro Váš region, tedy region Pacovska. Dotazník bude sloužit jako 

podklad k diplomové práci Rostliny Pacovska a jejich didaktické využití při výuce 

biologie.

Toto dotazování je zcela anonymní a slouží výhradně k hromadnému zpracování, proto 

se v žádném případě nemusíte bát, že by byly Vaše odpovědi v jakémkoliv směru 

zneužity.

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

S pozdravem Markéta Vodrážková

1) Výuka systému rostlin je Vámi v rámci ostatních biologických disciplín:

a) oblíbená

b) spíše oblíbená

c) spíše neoblíbená

d) neoblíbená

2) Učebnice přírodopisu (botaniky), se kterými ve škole pracujete (níže uveďte titul/y), 

obsahují dostatečné množství výstižných obrázků a fotografií rostlin, které jsou typické 

pro region Pacovska.

a) ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) ne

Uveďte titul/y používaných učebnic: .............................................................................
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3) Jako nejzávažnější nedostatek ve znalostech systému rostlin u žáků spatřujete: 

(možno uvést více odpovědí)

a) žádné závažné nedostatky nespatřuji

b) žáci znají název rostliny, ale v přírodě ji nepoznají

c) žáci si neuvědomují význam rostlin v přírodě a jejich využití člověkem

d) jiné nedostatky – uveďte: ..........................................................................................

4) Pokud u žáků shledáváte určité vědomostní nedostatky ohledně systému rostlin, 

v čem spatřujete jejich možnou příčinu/y? (možno uvést více odpovědí)

a) oproti jiným biologickým disciplínám je systém rostlin pro žáky nezajímavý

b) učebnice, se kterými žáci pracují, neobsahují mnoho obrázků a fotografií rostlin, 

které jsou typické pro region Pacovska

c) možná je to tím, že i pro mě je systém rostlin spíše neoblíbený, tudíž nemotivuji 

žáky tak, jak bych měl/a

d) nemám k dispozici vhodnou, regionálně zaměřenou didaktickou pomůcku, která 

by mi tento stav pomohla změnit 

5) Probíhají některé Vaše vyučovací hodiny systému rostlin v přírodě?

a) ano, systém rostlin máme ve ŠVP začleněn tak, abychom mohli naučit žáky 

poznávat rostliny přímo v přírodě

b) do přírody s žáky nechodíme, rostliny nosím do hodiny natrhané nebo jim je 

ukazuji na obrázcích

6) Měl/a byste zájem, pro výuku systému rostlin, o nějaké regionálně zaměřené 

výukové materiály, která by Vám pomohly motivovat žáky a žákům sloužily k lepšímu 

osvojení a upevnění učiva? 

a) ano, žáci by měli rostliny svého okolí bezpečně poznávat

b) ve škole máme pro výuku systému rostlin regionu Pacovska dostatek výukových 

materiálů (didaktických pomůcek), tudíž další nepotřebujeme

c) ne, žákům naprosto stačí učebnice
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Příloha 2:  Autorská řešení pracovních listů



1] K daným obrázkům doplňte jména stromů:

borovice lesní

smrk ztepilý   borovice vejmutovka

2] Ověřte pravdivost následujících 

a) Název nahosemenných rostlin je odvozen od semen, která nemají oplodí, to 

znamená, že se nenacházejí v

b) Nahosemenné rostliny jsou větrosnubné a pylová zrna samčích šištic dopadají 

přímo na vajíčka umístěná na šupině samičí šištice. 

c) Většina jehličnanů na zimu opadává. ANO 

d) Ze všech jehličnanů pouze tis červený nemá pryskyřičné kanálky. 

e) Šupiny šišek se za vlhkého počasí rozevírají. ANO 

f) Nejběžnějším jehličnane

3] Vyberte správnou odpověď:

V jaké obci je za památný strom vyhlášen tis červený?

a) v Lukavci

b) v Pacově

c) v Proseči

U kterého stromu rostou samičí šišky vzpřímeně a jsou rozpadavé?

a) u smrku ztepilého

b) u jedle bělokoré

c) u borovice vejmutovky
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daným obrázkům doplňte jména stromů:

modřín opadavý

borovice vejmutovka

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Název nahosemenných rostlin je odvozen od semen, která nemají oplodí, to 

znamená, že se nenacházejí v plodech. Semena jsou uložena v šištici. 

b) Nahosemenné rostliny jsou větrosnubné a pylová zrna samčích šištic dopadají 

čka umístěná na šupině samičí šištice. ANO – NE

c) Většina jehličnanů na zimu opadává. ANO – NE

jehličnanů pouze tis červený nemá pryskyřičné kanálky. 

e) Šupiny šišek se za vlhkého počasí rozevírají. ANO – NE

f) Nejběžnějším jehličnanem na Pacovsku je jedle bělokorá. ANO 

Vyberte správnou odpověď:

jaké obci je za památný strom vyhlášen tis červený?

U kterého stromu rostou samičí šišky vzpřímeně a jsou rozpadavé?

u smrku ztepilého

u borovice vejmutovky

a) Název nahosemenných rostlin je odvozen od semen, která nemají oplodí, to 

šištici. ANO – NE 

b) Nahosemenné rostliny jsou větrosnubné a pylová zrna samčích šištic dopadají 

jehličnanů pouze tis červený nemá pryskyřičné kanálky. ANO – NE

m na Pacovsku je jedle bělokorá. ANO – NE

U kterého stromu rostou samičí šišky vzpřímeně a jsou rozpadavé?

Nahosemenné rostliny
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4] Které jehličnany rostou v okolí vašeho bydliště? Na Pacovsku se běžně vyskytují smrk 

ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, vzácněji jedle bělokorá a borovice vejmutovka.

1] Najděte a podtrhněte rostliny, které nepatří mezi pryskyřníkovité:

blatouch bahenní, prvosenka jarní, orsej jarní, sedmikráska chudobka, sasanka hajní, 

bledule jarní, pryskyřník prudký

2] Sasanky hajní, spolu s dalšími druhy (např. bledule), tvoří tzv. jarní aspekt listnatého 

lesa. To znamená, dokud jsou stromy neolistěné a v podrostu je dostatek světla, tak tyto 

rostliny rychle vykvetou a vytvoří plody.

3] Vyluštěte tajenku:

1. Na zamokřených loukách a u potoků roste ............................... bahenní, který 

k opylování květů láká hmyz sytě žlutou barvou květů. Plodem jsou 

mnohosemenné měchýřky. Je mírně jedovatý.

2. Tato jarní bylina roste na vlhkých místech lužních lesů, parků a zahrad. Vyžaduje 

dostatek tepla a vlhkosti. Květy mají leskle žluté korunní lístky. Pozoruhodný je 

zvláštní způsob nepohlavního rozmnožování: v paždí listů se tvoří pacibulky se 

zásobními látkami, ty po nějaké době opadnou, zakoření a vyrostou v mladou 

rostlinu. Popsaná rostlina se jmenuje: ........................ jarní.

3. Po odkvětu pryskyřníku prudkého vzniká ze souboru pestíků souplodí .................

4. Rostliny čeledi pryskyřníkovité často obsahují prudce jedovaté látky, především 

............................, které se využívají ve farmaceutickém průmyslu k výrobě léčiv.

5. Pokud květy rostlin nejsou rozlišené na kalich a korunu, tvoří je ...........................

6. Tato rostlina má velké bílé květy. Kvete zjara v lesích a křovinách. Tvoří jarní 

aspekt listnatého lesa. Jmenuje se: .......................... hajní.

1. B L A T O U CH

2. O R S E J

3. N A Ž E K

4. A L K A L O I D Y

5. O K V Ě T Í

6. S A S A N K A

Pryskyřníkovité
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1] Z uvedených rostlin podtrhněte ty, které můžeme označit jako polní plevel:

brukev zelná, řepka olejka, kokoška pastuší tobolka, česnáček lékařský, penízek rolní

2] Podtrhněte ty pěstované odrůdy zeleniny, které byly vyšlechtěny z brukve zelné:

kedluben, květák, křen, hlávkové zelí, ředkvička, kapusta, brokolice

3] Kterou část rostliny konzumujeme jako zeleninu u:

a) květáku: květenství

b) kapusty: listy

c) kedlubnu: stonkovou hlízu

d) křenu: kořen

4] Vyluštěte tajenku a poté se zamyslete nad tím, proč vám právě u této čeledi vyšel 

tento výsledek.

1. Jako listová zelenina se pěstuje například zelí ..........................................

2. Plodem některých brukvovitých rostlin, jako je například ohnice, je 

....................... Ten se ve zralosti příčně rozpadá na jednosemenné dílky.

3. Oblíbenou jarní zeleninou s válcovitou nebo kulovitou hlízou je ředkev 

................, kterou známe v různých podobách jako ředkvičku nebo bílou ředkev.

4. Odrůda brukve zelné, která se pěstuje pro stonkové hlízy se nazývá 

.......................

5. Plodem penízku rolního a kokošky pastuší tobolky je ...........................

1. H L Á V K O V É

2. S T R U K

3. S E T Á

4. K E D L U B E N

5. Š E Š U L K A

6. K Ř E N

Výsledek tajenky: Trnava - jde o nejvýznamnější potok Pacovska, který ústí zleva do Želivky.

Brukvovité



6. Tato léčivá rostlina obs

přísada k různým pokrmům. Rodové jméno této rostliny je .................................

1] K obrázkům doplňte jména rostliny:

kontryhel obecný

růže šípková

ostružiník

jeřáb obecný

2] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Rostliny z čeledi růžovité zahrnují pouze byliny. ANO 

b) Květy růžovitých rostlin jsou obvykle pětičetné a oboupohlavné.

c) Pletiva růžovitých rostlin často obsahují vonné silice, které podmiňují vůni jejich 

květů. ANO – NE

d) Mezi růžovité rostliny patří také kohoutek luční. ANO 

e) Mochna husí má na rozdíl od mochny nátržník čytřčetné květy. ANO 

f) Na šípkových keřích můžeme

růžové). ANO – NE

3] Které ovocné dřeviny z

Výsledek tajenky: Hrádek

pěstitelská stanice, kde si na jaře můžete koupit sazenice téměř všech brukvovitých rostlin, které 

chcete pěstovat na své zahrádce.
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Tato léčivá rostlina obsahuje rostlinná antibiotika. Její kořen se používá jako 

různým pokrmům. Rodové jméno této rostliny je .................................

obrázkům doplňte jména rostliny:

mochna husí

růže šípková

jahodník obecný

jeřáb obecný

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

čeledi růžovité zahrnují pouze byliny. ANO – NE

b) Květy růžovitých rostlin jsou obvykle pětičetné a oboupohlavné.

růžovitých rostlin často obsahují vonné silice, které podmiňují vůni jejich 

d) Mezi růžovité rostliny patří také kohoutek luční. ANO – NE

e) Mochna husí má na rozdíl od mochny nátržník čytřčetné květy. ANO 

f) Na šípkových keřích můžeme spatřit hálky, které způsobují larvy hmyzu (žlabatky 

Které ovocné dřeviny z čeledi růžovité se vysazují na zahrádkách?

Hrádek je malá vesnice, vzdálená 3 km od Pacova, kde se nachází významná 

pěstitelská stanice, kde si na jaře můžete koupit sazenice téměř všech brukvovitých rostlin, které 

chcete pěstovat na své zahrádce.

ahuje rostlinná antibiotika. Její kořen se používá jako 

různým pokrmům. Rodové jméno této rostliny je .................................

jahodník obecný

NE

b) Květy růžovitých rostlin jsou obvykle pětičetné a oboupohlavné. ANO – NE

růžovitých rostlin často obsahují vonné silice, které podmiňují vůni jejich 

e) Mochna husí má na rozdíl od mochny nátržník čytřčetné květy. ANO – NE

spatřit hálky, které způsobují larvy hmyzu (žlabatky 

čeledi růžovité se vysazují na zahrádkách?

je malá vesnice, vzdálená 3 km od Pacova, kde se nachází významná 

pěstitelská stanice, kde si na jaře můžete koupit sazenice téměř všech brukvovitých rostlin, které 

Růžovité
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třešeň ptačí, jabloň domácí, hrušeň obecná, slivoň švestka, meruňka obecná, broskvoň 

obecná

4] Jak nazýváme botanicky tyto plody?

a) třešeň: peckovice b) jablko: malvice

c) švestka: peckovice d) hruška: malvice

e) meruňka: peckovice f) broskev: peckovice

5] Vyluštěte tajenku a o výsledku tajenky zjistěte důležité informace:

1. P A L I S T

2. J A H O D N Í K

3. G U T A C E

4. H L O H

5. T R N K A

6. Š Í P K Y

7. N Á T R Ž N Í K

8. H U S Í

9. P E C K O V I C E

10. V E G E T A T I V N Í

11. M A L V I C E

1. Párový listový útvar vyrůstající na bázi řapíku nebo přirostlý k listové čepeli se 

nazývá .............................

2. Plodem této rostliny je souplodí nažek na dužnatém lůžku, její listy jsou 

trojčetné. Rodové jméno této rostliny je ........................................

3. Po vlhkých a teplých nocích lze na listech kontryhelu obecného pozorovat velké 

kapky vody, které vznikají vylučováním vody ze štěrbin při okrajích listů

(nejedná se o kapky rosy). Tento jev se nazývá ...................................

4. Pro květy tohoto keře je charakteristický nepříjemný zápach, jeho plodem jsou 

malvice. Jde také o významnou léčivku, která léčí srdeční potíže a vysoký krevní 

tlak. Rodové jméno tohoto keře je ..................................

5. Plody tohoto keře jsou peckovice, které mají trpkou chuť. Dodnes se z těchto 

plodů dělá domácí víno. Rodové jméno tohoto keře je .............................

6. Plodům růže šípkové říkáme .................., což jsou nažky uvnitř zdužnatělé 

češule.

Výsledek tajenky: Antonín Sova –
významný český básník a prozaik 
přelomu 19. a 20. století, který se 
narodil v Pacově. Byl velkým 
obdivovatelem přírody, která se 
promítá v jeho sbírkách, jako 
například Z mého kraje. Po této 
sbírce je pojmenován i měsíčník, který 
vydává Městský úřad v Pacově.

Růžovité



7. Druhové jméno mochny, která má čtyřčetné květy, je ..................................

8. Druhové jméno mochny, která má pětičetné květy a je velmi běžná na půdách 

s dostatkem dusíku (např. dvory s

9. Plodem některých ovocných dřevin, jako je např. třešeň, švestka, meruňka 

broskvoň, je ........................................

10. Nepohlavní rozmnožování jahodníku, pomocí tzv. šlahounů, se nazývá 

........................................

11. Plodem jeřábu obecného jsou červené .........................................

1] Popište části květu bobovitých rostlin:

2] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Bobovité rostliny zahrnují byliny, keře i stromy. 

b) Listy bobovitých rostlin jsou většinou složené, s

ANO – NE

e) Největším korunním lístkem bobovitých rostlin je člunek. ANO 

c) Všechny bobovité rostliny 

d) Mezi bobovité rostliny patří také vikev ptačí. 

3] Na kořenech bobovitých rostlin se vytvářejí hlízky, v

Vysvětlete, jaký význam pro bobovité rostliny tyto bakterie mají a o jaký 

vztah mezi bakterií a rostlinou se jedná:

Hlízkové bakterie dokážou z

které potřebuje rostlina k

v symbióze.
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Druhové jméno mochny, která má čtyřčetné květy, je ..................................

Druhové jméno mochny, která má pětičetné květy a je velmi běžná na půdách 

dostatkem dusíku (např. dvory s hospodářskými zvířaty), je ...............................

Plodem některých ovocných dřevin, jako je např. třešeň, švestka, meruňka 

broskvoň, je ........................................

Nepohlavní rozmnožování jahodníku, pomocí tzv. šlahounů, se nazývá 

................

Plodem jeřábu obecného jsou červené .........................................

Popište části květu bobovitých rostlin:

a) pavéza

b) křídla

c) člunek

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Bobovité rostliny zahrnují byliny, keře i stromy. ANO – NE 

b) Listy bobovitých rostlin jsou většinou složené, s palisty, někdy zakončené úponky. 

e) Největším korunním lístkem bobovitých rostlin je člunek. ANO 

c) Všechny bobovité rostliny se pěstují jako pícniny. ANO – NE

d) Mezi bobovité rostliny patří také vikev ptačí. ANO – NE

Na kořenech bobovitých rostlin se vytvářejí hlízky, v nichž žijí 

, jaký význam pro bobovité rostliny tyto bakterie mají a o jaký 

vztah mezi bakterií a rostlinou se jedná:

dokážou z dusíku přijatého ze vzduchu vytvořit neústrojné látky

které potřebuje rostlina k životu. Hlízkové bakterie žijí s kořeny bobovitých rostlin 

Druhové jméno mochny, která má čtyřčetné květy, je ..................................

Druhové jméno mochny, která má pětičetné květy a je velmi běžná na půdách 

), je ...............................

Plodem některých ovocných dřevin, jako je např. třešeň, švestka, meruňka 

Nepohlavní rozmnožování jahodníku, pomocí tzv. šlahounů, se nazývá 

NE 

palisty, někdy zakončené úponky. 

e) Největším korunním lístkem bobovitých rostlin je člunek. ANO – NE

nichž žijí hlízkové bakterie.

, jaký význam pro bobovité rostliny tyto bakterie mají a o jaký vzájemný 

dusíku přijatého ze vzduchu vytvořit neústrojné látky, 

kořeny bobovitých rostlin 

Bobovité
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4] Z následujících bobovitých rostlin podtrhněte ty, které řadíme mezi byliny:

jetel plazivý, vikev ptačí, janovec metlatý, hrách setý, trnovník akát, fazol obecný

5] Které bobovité rostliny rostou v okolí vašeho bydliště? Které pěstujete na zahrádce?

Záleží na bydlišti jednotlivých žáků, ale na Pacovsku se hojně vyskytují např. jetel luční, 

jetel plazivý, vikev ptačí, štírovník růžkatý aj.

Pokud mají někteří žáci zahrádku, mohou na ní pěstovat např. hrách setý.

6] Vyluštěte tajenku: Výsledkem je místo na Pacovsku, v jehož okolí roste mnoho 

bobovitých rostlin, o kterých jste se učili. Navíc o tomto místě získejte další informace.

1. Typickým plodem bobovitých rostlin je ....................................

2. .................................. luční má červené až světle purpurové květy, které se 

seskupují v hlávku. Patří mezi významné pícniny.

3. Tato rostlina má růžové květy, až po 20 v okolíku. Listy má složené z několika 

párů oválných lístků. Jde pionýrskou rostlinou, která zlepšuje kvalitu půdy. Tato 

rostlina se jmenuje ......................... pestrá.

4. Podzemnice olejná pochází z Jižní Ameriky. Jejím plodem jsou nepukavé lusky, 

které dozrávají pod zemí (podobně jako naše brambory). Tyto lusky obsahují 

semena, tzv. burské oříšky neboli ........................................

5. Tato rostlina má žluté květy, po 2-7 v okolících. Někteří lidé ji nesprávně 

označují jako ,,pantoflíček“. Správný název této rostliny je 

štírovník..........................

1. L U S K

2. J E T E L

3. Č I Č O R K A

4. A R A Š Í D Y

5. R Ů Ž K A T Ý

6. L U P I N A

7. L U Š T Ě N I N Y

8. T R N O V N Í K

9. Č N Ě L K A

Výsledek tajenky: Stražiště je nejvyšší 

vrchol na Pacovsku s nadmořskou 

výškou 744 m. V blízkosti vrcholu 

pramení minerální voda, která 

zásobuje okolní obce.

Bobovité
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6. Ze Severní Ameriky pochází rostlina, jejíž listy jsou dlanitě složené a hroznovitá 

květenství nejčastěji fialově nebo růžově zbarvená. Tato rostlina se jmenuje vlčí 

bob mnoholistý nebo také ........................................

7. Hrách setý, fazol obecný, čočku jedlou a sóju luštinatou označujeme 

jako..............

8. Tato dřevina pochází ze Severní Ameriky. U nás tedy není původní. Svým 

šířením ničí původní vegetaci – opadané listí tohoto stromu totiž vylučuje látky 

(tzv. alelopatické), které inhibují klíčení jiných druhů rostlin. Proto je porost pod 

těmito stromy chudý. Výše popsaná dřevina se jmenuje ................................ akát.

9. Janovec metlatý je keř, pro jehož výrazně žluté květy je typická dlouze stočená 

...........................................

1] Z uvedených miříkovitých rostlin uveďte tu jejich část, která se používá v kuchyni 

při přípravě jídel:

petržel zahradní: listy (naťová zelenina), kořen

kopr vonný: listy (naťová zelenina)

kmín kořenný: plody (dvounažky)

miřík celer: bulva vzniklá splynutím části stonku se ztloustlým kořenem, listy (naťová 

zelenina)

2] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku se pokuste získat co nejvíce informací: 

1. P O CH V A

2. S I L I C E

3. D V O U N A Ž K A

4. D V O U L E T É

5. K E R B L Í K

6. K O Ř E N Í

7. B O L Š E V N Í K

8. B O L E H L A V

1. Nadměrně vyvinutá báze listu, obvykle rozšířená a objímající stonek nad uzlinou

se nazývá ..........................................

Miříkovité
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2. Vonné látky, které obsahují miříkovité rostliny, se 

nazývají.....................................

3. Plodem miříkovitých rostlin je poltivá ......................................

4. Podle délky pěstování patří mrkev mezi rostliny ............................................

5. Tato miříkovitá rostlina se vyskytuje na loukách, okrajích cest, v křovinách.

Je ukazatelem dusíku v půdě, proto se vyskytuje zvláště na čerstvě hnojených 

loukách. Jmenuje se ................................ lesní.

6. Kmín, fenykl a koriandr se používají jako ...............................

7. Tato rostlina má silně nafouklé pochvy listů, brázditou lodyhu. Na Pacovsku se 

vyskytuje hojně, například ve škarpách u silnic. Jmenuje se...................... obecný.

8. Prudce jedovatou miříkovitou rostlinou je .................................. plamatý, který 

byl v antice součástí jedů používaných k popravám.

Výsledek tajenky: Vintířov je obec, v jejíž blízkosti se nachází přírodní památka 

,,Rašeliniště u Vintířova“. Výměra tohoto území je 6,71 ha, nadmořská výška 602-624 

m n. m. Vegetace je tu navzdory značným antropickým zásahům v minulosti poměrně 

pestrá. Odtěžená místa s vyšší hladinou podzemní vody, místně i s mělkými tůňkami, 

jsou pokryta mokřadními společenstvy s dominujícími sítinami, ostřicemi, rašeliníky a 

rosnatkou okrouhlolistou. Jen místy jsou zachovány fragmenty původních společenstev 

vlhkých rašelinných a mokřadních luk, kde rostou prstnatec májový, violka bahenní, 

suchopýr úzkolistý, starček vodní, čertkus luční. 

Centrální část lokality poměrně rychle zarůstá náletem dřevin, především olše lepkavé 

a krušiny olšové. Pro další existenci světlomilných rašeliništních společenstev zde bylo 

zahájeno postupné odstraňování dřevin na nejcennějších plochách. Část vlhkých luk je 

pravidelně kosena.

Miříkovité



Tato stavba květu je přizpůsobena opylování:

2] Charakterizujte postavení listů hluchavkovitých rostlin:

listy jsou vstřícné a křižmostojné

3] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Pestík hluchavkovitých rostlin po odkvětu dozrává ve čtyři tvrdky. 

b) Lodyha hluchavkovitých rostlin je válcovitá. ANO 

c) Květy černohlávku obecného jsou sytě žluté (barva květů láká hmyz). ANO 

d) Máta dlouholistá roste výhradně na slunných a su

e) Mezi hluchavkovité patří také meduňka lékařská a šalvěj luční. 

4] Z uvedených hluchavkovitých rostlin podtrhněte ty, které používáme jako koření:

majoránka zahradní, šalvěj luční, 

14

1] Popište části květu (koruny) hluchavky bílé:

květu je přizpůsobena opylování: a) ptáky

b) hmyzem

c) větrem

Charakterizujte postavení listů hluchavkovitých rostlin:

listy jsou vstřícné a křižmostojné

3] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

chavkovitých rostlin po odkvětu dozrává ve čtyři tvrdky. 

b) Lodyha hluchavkovitých rostlin je válcovitá. ANO – NE

c) Květy černohlávku obecného jsou sytě žluté (barva květů láká hmyz). ANO 

d) Máta dlouholistá roste výhradně na slunných a suchých stanovištích. ANO 

e) Mezi hluchavkovité patří také meduňka lékařská a šalvěj luční. 

uvedených hluchavkovitých rostlin podtrhněte ty, které používáme jako koření:

, šalvěj luční, tymián obecný, máta dlouholistá, d

a) horní pysk

b) dolní pysk

Popište části květu (koruny) hluchavky bílé:

chavkovitých rostlin po odkvětu dozrává ve čtyři tvrdky. ANO – NE 

c) Květy černohlávku obecného jsou sytě žluté (barva květů láká hmyz). ANO – NE

chých stanovištích. ANO – NE

e) Mezi hluchavkovité patří také meduňka lékařská a šalvěj luční. ANO – NE

uvedených hluchavkovitých rostlin podtrhněte ty, které používáme jako koření:

dobromysl obecná
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5] Vyluštěte tajenku. Vyjde vám jméno největšího rybníku na Pacovsku. Pokuste se 

zjistit, jakou plochu tento rybník zaujímá, a kde se nachází:

1. D V O U M O C N É

2. L E V A N D U L E

3. Č T Y Ř H R A N N Á

4. M A T E Ř Í D O U Š K A

5. N A CH O V Á

6. D O B R O M Y S L

7. M A J O R Á N K A

8. P L A Z I V Ý

1. Uvnitř květu hluchavkovitých rostlin se nacházejí čtyři 

..............................tyčinky.

2. Pro vonné silice se na zahrádkách často pěstuje ...................................lékařská, 

která má velký význam v aromaterapii. Už samotné vdechování její vůně 

uklidňuje a zabraňuje depresi. Také se vkládá mezi oblečení v šatníku, které 

krásně provoní a zároveň odstraňuje šatní moly. Používá se i v kuchyni, je jednou 

ze součástí provensálského koření.

3. Pro hluchavkovité rostliny je typická .................................... lodyha.

4. Na slunných travnatých stráních roste ........................................ obecná, která má 

drobné fialové květy. Po jejím rozemnutí je pro ni typická jemná vůně.

5. Tato hluchavka je hojná jako plevel na polích. Její květy jsou purpurové, rostlina 

nepříjemně páchne. Druhové jméno této hluchavky je .............................

6. Tato hluchavkovitá rostlina se používá jako koření, známé jako oregano. Rodové 

jméno této rostliny je ......................................

7. Celá rostlina příjemně voní. Používá se především jako koření na dochucování 

polévek, omáček a masitých jídel. Ve staročeské kuchyni je nezbytnou přísadou 

bramboračky a cmundy (bramboráku). Povzbuzuje chuť k jídlu a podporuje 

tvorbu žaludečních šťáv. Rodové jméno rostliny je ................................................

8. Na loukách, mezích a okrajích cest roste zběhovec......................., jehož květy 

jsou modré v hustých květenstvích. Rozmnožuje se také vegetativně, a to 

šlahouny. 

Hluchavkovité



1] Z uvedených dvouděložných rostlin podtrhněte ty, které patří mezi hvězdnicovité:

heřmánek pravý, podběl obecný

chudobka, štírovník růžkatý, 

2] K obrázkům doplňte jména rostliny:

podběl obecný

pampeliška lékařská

chrpa polní

3] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Do čeledi hvězdnicovitých rostlin patří většinou keře a stromy. ANO 

b) Typickým květenstvím hvězdnicovitých rostlin je hlávka. ANO 

c) Plody hvězdnicovitých rostlin jsou nažky. 

d) Sedmikráska chudobka má listy v

e) U podbělu obecného se listy objevují až po odkvětu rostliny. 

f) Vratič obecný má v

Výsledek tajenky: Ovčínský rybník
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uvedených dvouděložných rostlin podtrhněte ty, které patří mezi hvězdnicovité:

podběl obecný, mateřídouška obecná, kerblík lesní, 

, štírovník růžkatý, chrpa polní, devětsil lékařský, mochna husí, penízek rolní

obrázkům doplňte jména rostliny:

devětsil lékařský

pampeliška lékařská

pelyněk černobýl

lopuch plstnatý

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Do čeledi hvězdnicovitých rostlin patří většinou keře a stromy. ANO 

b) Typickým květenstvím hvězdnicovitých rostlin je hlávka. ANO 

zdnicovitých rostlin jsou nažky. ANO – NE

d) Sedmikráska chudobka má listy v přízemní růžici. ANO – NE

e) U podbělu obecného se listy objevují až po odkvětu rostliny. 

f) Vratič obecný má v úboru pouze jazykovité květy. ANO – NE

Ovčínský rybník zaujímá plochu přibližně 7 ha a nachází se u obce Dvořiště.

uvedených dvouděložných rostlin podtrhněte ty, které patří mezi hvězdnicovité:

, mateřídouška obecná, kerblík lesní, sedmikráska 

, mochna husí, penízek rolní

devětsil lékařský

pelyněk černobýl

a) Do čeledi hvězdnicovitých rostlin patří většinou keře a stromy. ANO – NE

b) Typickým květenstvím hvězdnicovitých rostlin je hlávka. ANO – NE

NE

e) U podbělu obecného se listy objevují až po odkvětu rostliny. ANO – NE

NE

zaujímá plochu přibližně 7 ha a nachází se u obce Dvořiště.

Hvězdnicovité
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g) Slunečnice roční je zemědělská plodina pěstovaná jako olejnina a pro náš region 

Pacovska je plodinou typickou. ANO – NE

h) Lopuch plstnatý má ostnité stonky i listy. ANO – NE

4] Vyluštěte tajenku:

1. K A L I CH

2. Ř E B Ř Í Č E K

3. J A Z Y K O V I T É

4. D E V Ě T S I L

5. B O D L Á K

6. V R A T I Č

7. P L S T N A T Ý

8. Z Á K R O V

9. M L É Č N I C E

10. P O L N Í

11. L O C I K A

12. P U P A V A

13. P A M P E L I Š K A

14. P E L Y N Ě K

1. Některé hvězdnicovité rostliny mají nažky opatřeny chmýrem. Jde o přeměněný 

............................., který napomáhá rozšiřování plodů větrem.

2. Tato rostlina má bílé nebo narůžovělé květy v malých, vrcholičnatě 

uspořádaných úborech. Patří k průkopnickým rostlinám, rozrůstá se plazivými 

kořeny. Pro obsah silic se využívá například k výrobě čajů. Jmenuje se 

..................... obecný.

3. Květenství hvězdnicovitých tvoří většinou dva typy květů: ................ a 

trubkovité.

4. .................................... lékařský kvete zjara před vyrašením listů, úbory má ve 

vejčitém hroznu. Je významný při zpevňování naplavených ploch. 

Hvězdnicovité
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5. Tato rostlina roste na suchých, ruderálních stanovištích, pastvinách a okrajích 

cest. Má nápadně ostnité listy a lodyhy. Rodové jméno rostliny je........................

6. ...................................... obecný má v úboru pouze žluté trubkovité květy, které 

opyluje hmyz. Odedávna se používal v lidovém léčitelství (např. vnitřně proti 

hlístům, zevně proti revmatismu). Je mírně jedovatý.

7. Ruderální porosty u cest, na rumištích a u potoků vytváří lopuch 

..........................., který má velké, řapíkaté listy. Zákrovní listeny květů má 

háčkovitě špičaté, lidé tyto listeny označují jako ježky. 

8. Úbor vespodu chrání ........................... zelených listenů.

9. U některých hvězdnicovitých se v pletivech vyskytují ............................., z nichž 

po utržení vytéká bílé nebo oranžově zbarvené ,,mléko“ (jde o emulzi latexu, 

tříslovin, alkaloidů, tuků, bílkovin, barviv...).

10. Tato rostlina roste na Pacovsku především v obilných polích. Má zářivě modré 

květy ve velkých, jednotlivých úborech. Tento druh ovšem silně ustupuje 

v důsledku dokonalejšího ošetření a čistění osiv a v důsledku používání 

herbicidů. Jde o chrpu ..................................

11. Pro listy se pěstuje ......................... setá, známá jako hlávkový salát.

12. Na suchých loukách, mezích a slunných stráních roste ................................ 

bezlodyžná, jejíž listy s trnitými úkrojky jsou seskupené do růžice. Úbory 

mohou mít průměr až 10 cm.

13. Tato rostlina je na Pacovsku velmi hojná. Listy má v přízemní růžici, žlutý úbor 

se skládá pouze z květů jazykovitých. Chmýrnaté nažky roznáší vítr. Rodové 

jméno této rostliny je .............................................

14. ................................... černobýl má přímý, větvený, často načervenalý stonek. 

Jeho listy jsou aromaticky vonné. Mimo jiné, je součástí vyjmenovaných slov po 

,,l“.

Výsledek tajenky: Kejtovské louky – jedná se o přírodní památku, která se nachází u obcí Šimpach 

a Věžná. Výměra tohoto území je 3,2 ha, nadmořská výška je 535-540 m n. m. Jde o vlhké rašelinné 

louky, kterými protéká Kejtovský potok. Z ohrožených a vzácných rostlinných druhů se zde vyskytují 

vachta trojlistá, prstnatec májový, tolije bahenní, kozlík dvoudomý, suchopýr úzkolistý, violka 

bahenní, čertkus luční a starček potoční. Vlhké části luk nebyly v minulosti delší dobu 

obhospodařovány. K zajištění další existence ohrožených rostlinných společenstev je od roku 1996 

prováděno pravidelné kosení s odklizením biomasy a odstraňování náletových dřevin.

Hvězdnicovité
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1] K obrázkům doplňte jména rostliny:

rozrazil rezekvítek

květel

2] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Plodem krtičníkovitých rostlin je mnohosemenná tobolka. 

b) Divizna malokvětá má větvené chlupy (trichomy), které jsou viditelné pouhým 

okem nebo lupou a slouží k

c) Náprstník červený není jedovatý, a proto se využívá ve farmacii k

ANO – NE

d) Černýš hajní je cizopasná bylina. ANO 

e) Krtičník hlíznatý má výrazně žluté květy. ANO 

f) Rozrazil rezekvítek má čtyři korunní lístky, které jsou modré. 

3] Doplňte následující věty:

a) V pletivech některých krtičníkovitých rostlin jsou obsaženy jedovaté 

glykosidy.

b) Divizna malokvětá je 

přízemní růžici listů a v

c) Lnice květel má žluté květy, které mají dlouhou 

d) Nápadné skvrny v

zvyšují tak atraktivitu květů pro hmyz.
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obrázkům doplňte jména rostliny:

náprstník červený

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Plodem krtičníkovitých rostlin je mnohosemenná tobolka. ANO

b) Divizna malokvětá má větvené chlupy (trichomy), které jsou viditelné pouhým 

bo lupou a slouží k ochraně rotliny. ANO – NE

c) Náprstník červený není jedovatý, a proto se využívá ve farmacii k

d) Černýš hajní je cizopasná bylina. ANO – NE

e) Krtičník hlíznatý má výrazně žluté květy. ANO – NE

tek má čtyři korunní lístky, které jsou modré. ANO

Doplňte následující věty:

pletivech některých krtičníkovitých rostlin jsou obsaženy jedovaté 

b) Divizna malokvětá je dvouletá bylina, což znamená, že v prvním roce vytvoří 

í růžici listů a v následném roce vytvoří květy a plody.

c) Lnice květel má žluté květy, které mají dlouhou ostruhu.

d) Nápadné skvrny v květy náprstníku červeného se uplatňují jako atrapy 

zvyšují tak atraktivitu květů pro hmyz.

lnice 

ANO – NE

b) Divizna malokvětá má větvené chlupy (trichomy), které jsou viditelné pouhým 

c) Náprstník červený není jedovatý, a proto se využívá ve farmacii k výrobě léků. 

ANO – NE

pletivech některých krtičníkovitých rostlin jsou obsaženy jedovaté 

prvním roce vytvoří 

květy náprstníku červeného se uplatňují jako atrapy tyčinek a 

Krtičníkovité
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e) Krtičník hlíznatý má květy uspořádané v koncových latách (typ hroznovitého 

květenství).
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1] Tato rostlina se vyskytuje na vlhkých loukách, příkopech, březích vod, 

zaplavovaných polích a vlhkých rumištích podél cest. Květ této rostliny patří už od 

středověku k významným léčivým rostlinám. Sbírá se také kořen, méně list. Díky své 

schopnosti regenerovat tkáně se používá při bolestech svalů a kloubů. Velmi dobře také 

tiší bolest. Díky těmto dvou vlastnostem je velmi dobrý na bércové vředy, popáleniny i 

omrzliny. Na zevní léčbu se používá strouhaný kořen, nebo kašička uvařená ze 

sušeného strouhaného kořene a vody. Na drobné hnisající rány je velmi účinná i mast

z této rostliny.

Jaká rostlina je předchozím textu popsána? Kostival lékařský.

2] Vyluštěte tajenku, o výsledku se pokuste najít nějaké informace.

1. B A H E N N Í

2. V I J A N

3. T R I CH O M Y

4. O B O U P O H L A V N Ý

5. R O L N Í

6. T V R D K Y

7. P O M N Ě N K Y

8. H A D I N E C

1. Druhové jméno pomněnky, která se na Pacovsku vyskytuje hojně a je ukazatelem 

zamokření půd, je pomněnka .......................................

2. Jedním typem vrcholičnatého květenství je ............................, který můžeme 

sledovat například u kostivalu lékařského.

3. Lodyhu a listy brutnákovitých rostlin pokrývají tuhé chlupy, nebo-li 

......................

4. Květ, ve kterém se nacházejí tyčinky i pestík, se nazývá ...................................

5. Tuto brutnákovitou rostlinu můžeme na Pacovsku spatřit především na okrajích 

polí. Celá rostlina je nápadně chlupatá. Jmenuje se prlina ...........................

6. Plodem brutnákovitých rostlin jsou čytři ................................

7. Jedno české rčení říká: ,,Má oči modré jako ..........................................“

8. Jméno této rostliny se vztahuje na tvar květu. Zejména tyčinky vyčnívající z 

květu připomínají hadí jazyk. Rodové jméno rostliny je .....................................

Výsledek tajenky: Barborka je potok, který pramení u Těchobuze a vlévá se do Trnavy.

Brutnákovité



1] Z uvedeného výčtu stromů podtrhněte ty, které patří mezi krytosemenné:

jírovec maďal, borovice lesní, jedle bělokorá, 

smrk obecný, buk lesní, dub letní

2] K daným obrázkům doplňte jména stromů:

buk lesní

vrba jíva

3] Vyberte správné tvrzení:

Plodem buku lesního jsou bukvice, což jsou:

a) bobule v ostnité číšce

b) nažky v ostnité číšce

c) peckovice v os

Na listech dubů můžeme pozorovat hálky, které vytváří larvy:

a) žlabatky dubové

b) zubonosky dubové

c) tesaříka dubového

Na výrobu zápalek se nejvíce hodí dřevo:

a) buku lesního

b) vrby jívy

c) topolu osiky
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uvedeného výčtu stromů podtrhněte ty, které patří mezi krytosemenné:

, borovice lesní, jedle bělokorá, vrba jíva, javor mléč

dub letní

daným obrázkům doplňte jména stromů:

jírovec maďal

   bříza bělokorá

Vyberte správné tvrzení:

Plodem buku lesního jsou bukvice, což jsou:

ostnité číšce

ostnité číšce

ostnité číšce

Na listech dubů můžeme pozorovat hálky, které vytváří larvy:

žlabatky dubové

zubonosky dubové

tesaříka dubového

Na výrobu zápalek se nejvíce hodí dřevo:

uvedeného výčtu stromů podtrhněte ty, které patří mezi krytosemenné:

javor mléč, modřín opadavý, 

Krytosemenné listnaté stromy
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4] Které části těchto stromů jsou léčivé?

a) lípa srdčitá: květ b) bříza bělokorá: list
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5] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku najděte nějaké informace:

1. J Í R O V E C

2. J E H N Ě D A

3. S R D Č I T Á

4. K O Č I Č K Y

5. CH M Ý R E M

6. K Ů R A

7. J A V O R

8. B Ě L O K O R Á

9. Ž A L U D Y

10. O S I K A

1. Tento strom má dlanitě složené listy, květy v hroznovitých květenstvích 

(vzpřímených latách). Plodem je ostnitá tobolka s jedním až třemi semeny. 

Těmto semenům říkáme kaštany. Rodové jméno tohoto stromu je..........................

2. Typ hroznovitého květenství, které můžeme spatřit například u bříz, vrb, topolů, 

habrů či olší, nazýváme ............................................

3. Mezi památné stromy na Pacovsku patří například: Lípa v Lukavci, Lípa 

v Ovčíně a Vyklantická lípa. Druhové jméno všech těchto lip je lípa 

....................................

4. Samčím chlupatým jehnědám vrby jívy se lidově říká ..................................

5. Plodem topolů jsou tobolky, které obsahují semena s bílým ..............................

6. Vrstva odumřelých druhotných krycích pletiv se správně označuje jako borka. 

Tato vrstva však bývá lidově nesprávně označována jako ................................

7. Plodem těchto stromů jsou křídlaté dvounažky. Jejich list má Kanada na své 

státní vlajce. Rodové jméno těchto stromů je .....................................

8. Tento strom má štíhlý kmen s nápadně bílou borkou. Na Pacovsku se vyskytuje 

hojně. Jmenuje se bříza ..................................

9. Plodem dubů jsou nažky v miskovité číšce, které nazýváme 

...................................

Krytosemenné listnaté stromy
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10. Řapíky tohoto topolu jsou dlouhé, z boku zploštělé. Způsobují třesení listů i při 

nejslabším vánku. Podle toho známe jedno české rčení: Třese se jako ...................

Výsledek tajenky: Rerychův buk je památný strom, který se nachází na hrázi lesního rybníka 

poblíž Proseče u Pošné. Dostal jméno ,,Rerychův buk“, k uctění památky bývalého obyvatele 

nedaleké hájenky Osvaldy Rerycha, který za války ukrýval sovětské uprchlíky z německého zajetí 

a po válce se pak jen díky zásahu jednoho z nich, nestal obětí komunistické persekuce. V době 

vyhlášení za památný strom, v roce 1996, měl tento buk lesní obvod kmene 445 cm, výšku 32 m 

a šířku koruny 22 m. O tom všem už dnes musíme bohužel hovořit v minulém čase. Vichřice dne 

26. října 2002 srazila jeho vznosnou korunu a ze stromu zbylo pouze duté torzo, vysoké 

přibližně 2 metry. I toto torzo však dosud upomíná na krásu a mohutnost stromu, proto nebyla 

ochrana zrušena a zbytek kmene zůstává dál památným stromem.

Krytosemenné listnaté stromy
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1] Vyluštěte tajenku a poté se zamyslete nad tím, proč vám vyšel tento výsledek.

1. Do čeledi vstavačovité patří chráněná rostlina, která se na Pacovsku vyskytuje na 

více stanovištích, především na rašeliništích a mokrých loukách. Listy má 

většinou skvrnité a květy uspořádané v hustých a bohatých klasech. Popsaná, 

zákonem chráněná rostlina se jmenuje .......................................... májový.

2. Tento rybník se nachází v blízkosti obce Cetoraz a zaujímá plochu přibližně 6 ha. 

Jmenuje se .................................

3. Nejvyšším bodem Pacovska je vrch ............................ s nadmořskou výškou 744 

m. V blízkosti tohoto vrchu pramení minerální voda, která zásobuje okolní obce.

4. Do čeledi amarylkovité patří chráněná rostlina, která roste v početné populaci 

v přírodní památce U Bezděčína. Bílé květy mají na vrcholu žlutozelenou skvrnu. 

Rostlina obsahuje jedovatý alkaloid leucojin. Její rodové jméno je ........................

5. Tato skupina rostlin klíčí jednou dělohou, hlavní kořen zakrňuje a tvoří se kořeny 

náhradní (svazčité). Cévní svazky jsou ve stonku neuspořádané. Květní obaly 

vytvářejí okvětí, žilnatina listů je souběžná. Popsanou skupinu rostlin 

označujeme jako rostliny .........................................

6. Do čeledi árónovité patří chráněná rostlina, která se v početnější populaci 

vyskytuje například u rybníku v Zelené Vsi. Listy má srdčité, toulec uvnitř bílý, 

na rubu zelenavý. Celá tato rostlina je jedovatá. Jmenuje se .................... bahenní.

7. Tato chráněná rostlina patří do čeledi amarylkovité. Často se pěstuje na 

zahradách a v parcích. Patří mezi mírně jedovaté rostliny. Jmenuje se ................ 

podsněžník.

1. P R S T N A T E C

2. V A L CH A

3. S T R A Ž I Š T Ě

4. B L E D U L E

5. J E D N O D Ě L O Ž N É

6. Ď Á B L Í K

7. S N Ě Ž E N K A

Výsledek tajenky: Svidník je vrch (739 m n. m.) v jižní části regionu Pacovska. Na jeho vrcholu se 

nachází malé jezírko, kde se v početné populaci vyskytuje ďáblík bahenní.

Chráněné druhy
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1] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku najděte nějaké informace.

1. J A Z Ý Č E K

2. P Š E N I C E

3. K U K U Ř I C E

4. B O J Í N E K

5. F O T O S Y N T É Z A

6. P S Á R K A

7. O V E S

8. J E Č M E N

9. O B I L K A

10. S R H A

1. Listy lipnicovitých rostlin objímají stéblo dlouhou válcovitou pochvou. Mezi 

čepelí a pochvou bývá často blanitý ..........................................

2. K výrobě mouky, krupice a na bílé pečivo se využívá .............................. setá.

3. Jako krmivo hospodářských zvířat se na Pacovsku pěstuje také ...................... 

setá, která má jednopohlavné květy. Na vrcholu stébla jsou samčí květy tvořící 

latu, v paždí listů se nacházejí v palicích květy samičí. Pochází z Jižní Ameriky.

4. Mezi běžné planě rostoucí trávy patří také .................................... luční, který 

nemá osiny, květenství je drsné a nedá se sdrhnout (,,kohoutek“).

5. Jeden ze základních chemických procesů, při kterém autotrofní organismy 

využívají anorganické látky (CO2 a H2O) a světelnou energii k syntéze 

organických látek za současného vylučování kyslíku, se nazývá ...........................

6. ............................. luční je na první pohled podobná bojínku lučnímu, ale na 

rozdíl od něj má dlouhé osiny a měkké květenství, které se dá sdrhnout 

(,,slepička“).

7. Obilninou, která vytváří latu, je .................... setý, z jehož obilek se vyrábějí 

ovesné vločky.

8. Dlouhé osiny v klasech má ............................. obecný, ze kterého se vyrábí slad 

na výrobu piva.

9. Plodem lipnicovitých rostlin je .....................................

Lipnicovité



29

Výsledek tajenky: Jiří Frejka – významný český režisér a divadelní teoretik, který se narodil se r. 

1904 v Útěchovicích pod Stražištěm. Podílel se na založení Osvobozeného divadla, divadla Da-Da a 

r. 1945 na založení Akademie muzických umění.

10. ................................. říznačka má ostré čepele listů, o které je možné se i říznout.

1] Vyberte správné tvrzení:

Byliny z čeledi kopřivovitých jsou porostlé:

a) žláznatými chlupy (trichomy)

b) žahavými chlupy (trichomy)

c) vstřebávacími chlupy (trichomy)

Plodem brusnice borůvky je:

a) bobule

b) peckovice

c) tobolka

Pryšec chvojka bývá často napaden:

a) rzí fazolovou

b) rzí hrušňovou

c) rzí hrachovou

2] Uveďte dva druhy jitrocele, které se na Pacovsku vyskytují, a podtrhněte druh, který 

se využívá jako léčivá rostlina.

a) jitrocel kopinatý

b) jitrocel větší

3] Napište rodové i druhové jméno rostliny z čeledi mákovitých, která se dříve užívala 

k léčbě bradavic a kuřích ok. V současné době se tato léčba nedoporučuje kvůli 

vysokému obsahu jedovatých alkaloidů v rostlině. 

vlaštovičník větší

4] Květy bezu černého se využívají již od pradávna. Uveďte jejich možné využití.

Další typické rostliny Pacovska
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Vrcholík květů lidé například obalují a smaží podobně jako květák, dále se z květů 

nechá připravit limonáda, šťáva, čaj.

5] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku zjistěte nějaké informace.

1. D V O U D O M Á

2. T R O J B A R E V N Á

3. Š Ť A V E L

4. S L Z I Č K Y

5. D R CH N I Č K A

6. P Ě N O D Ě J K Y

7. T E Č K O V A N Á

8. V R CH O L Í C Í CH

9. P L A N Á

10. S V L A Č E C

1. Druhové jméno kopřivy je odvozeno od toho, že samčí květy jsou na jedné a 

samičí květy na druhé rostlině. Toto druhové jméno uveďte...................................

2. Tato violka roste na Pacovsku především na polích. Lidově bývá označována 

jako maceška. Její druhové jméno je ...................................................

3. Tato rostlina upřednostňuje lesní půdy bohaté na humus. Listy jsou podobné 

jetelovým, bílé květy fialově žilkované. Rodové jméno rostliny je ........................

4. Hvozdík kropenatý bývá lidově označován jako ...................................

5. Do čeledi prvosenkovitých patří ........................... rolní, která má cihlově červené 

květy a většinou poléhavé stonky. Dříve se používala jako léčivá rostlina.

6. Na kohoutku lučním můžeme často pozorovat chomáčky pěny, které jsou 

podobné slinám. V těchto chomáčcích se ukrývají larvy ........................................

7. Druhové jméno třezalky, která se na Pacovsku vyskytuje hojně a využívá se jako 

léčivá rostlina, je ..............................................

Další typické rostliny Pacovska
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8. Květy bezu černého jsou uspořádány v bohatých plochých 

.....................................

9. Tato rostlina má ostnitý stonek, vroubkované listy, květy uspořádány ve 

vejčitých hlávkách. Vytváří ruderální porosty u cest. Jmenuje se štětka 

................................

10. ................................. rolní má poléhavý stonek, listy na bázi střelovité. Květy 

jsou bělavé až růžové s narůžovělými pruhy. Je ukazatelem dusíku v půdě.

Výsledek tajenky: U Bezděčína je přírodní památka, která se nachází v katastrálním území Obrataň. Na 

lokalitě roste v početné populaci bledule jarní, z dalších druhů se zde vyskytují například prstnatec listenatý, 

ostřice lesní, krabilice chlupatá, škarda bahenní, vraní oko čtyřlisté, violka bahenní. 
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